
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 13 грудня 2022 року № 916 

 

 

 

Про         встановлення  

ТОВ "МІКОТЕПЛОСЕРВІС" 

тарифів на теплову енергію 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2                

пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
пунктом 2 частини третьої статті 4 Закону України "Про житлово-комунальні 

послуги", статтями 13, 20 Закону України "Про теплопостачання", статтею 1 

Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного 
газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування", враховуючи середньозважені тарифи на 

теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи 
місцевого бюджету, а також тарифи на транспортування та постачання 

теплової енергії, оприлюднені Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України від 24 вересня 2022 року (далі – середньозважені 
тарифи), враховуючи роз’яснення Міністерства розвитку громад та територій 

України від 11 листопада 2022 року №7/10.2/12074-22 та лист департаменту 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

Кіровоградської обласної військової адміністрації від 14 листопада 2022 року                 
№ 27-18/1391, на підставі заяви ТОВ "МІКОТЕПЛОСЕРВІС" від 23 листопада                         

2022 року, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Встановити ТОВ "МІКОТЕПЛОСЕРВІС" тарифи на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування та постачання, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб 

бюджетних установ (Державної установи "Кропивницька виправна колонія 

(№6"), Державної установи "Кропивницький слідчий ізолятор") на рівні 90 
відсотків від середньозважених тарифів, а саме: 

 тариф на теплову енергію – 3314,23 грн/Гкал (без ПДВ), у тому числі: 

 тариф на виробництво теплової енергії – 2861,87 грн/Гкал (без ПДВ); 
 тариф на транспортування теплової енергії – 429,09 грн/Гкал (без ПДВ); 

 тариф на постачання теплової енергії – 23,27 грн/Гкал (без ПДВ). 
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 2. ТОВ "МІКОТЕПЛОСЕРВІС" застосовувати під час дії воєнного стану 

та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або 
скасовано, одноставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії, що 

діяли станом на 24 лютого 2022 року та які встановлені рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 08 лютого 2022 року № 80 "Про встановлення    

ТОВ "МІКОТЕПЛОСЕРВІС" скоригованих тарифів на послугу з постачання 
теплової енергії, її виробництво, транспортування  та постачання".  

  

 3. Довести до відома ТОВ "МІКОТЕПЛОСЕРВІС", що статтею 2 Закону 
України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та 

у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування" передбачено гарантії підприємствам, які 

здійснюють виробництво теплової енергії з використанням альтернативних 
джерел енергії,  щодо компенсації різниці між розміром встановлених тарифів 

на теплову енергію та розміром фактично застосованих тарифів для 

споживачів за рахунок коштів державного бюджету.  
 

 4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 08 лютого 2022 року № 80 "Про 

встановлення ТОВ "МІКОТЕПЛОСЕРВІС" скоригованих тарифів на послугу з 
постачання теплової енергії, її виробництво, транспортування та постачання" з 

моменту закінчення воєнного стану та шести місяців після місяця, в якому 

воєнний стан буде припинено або скасовано. 

 
 5. Це рішення набуває чинності з дня, наступного за днем його 

оприлюднення. 

 
 

 

Секретар міської ради                                                                Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 
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